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Når du skal ha’
ny belægning
Hvad enten det er en lun solkrog, et ude-
køkken, en ny terrasse eller indkørsel, der 
skal anlægges, vil en flise fra IBF give dit hus 
ekstra værdi. I mere end 50 år har IBF haft 
fokus på kvalitet og holdbarhed - og det  
betaler sig heldigvis i den sidste ende. Vi 
håber, dette katalog kan være med til at 
give dig inspiration til dit valg af belægning. 
Rigtig god fornøjelse.

Dansk beton
design med 
kvalitet på...
Beton er naturens materiale, der består 
af sand, grus, kalk og vand - alle naturens 
råstoffer. Hos IBF bliver den formel til blandt 
andet fliser og belægningssten. Vi har mu-
lighed for at lege med overflader og farver 
- og store og små fliser. 

Som én af landets førende leverandører af 
betonfliser og belægningssten, sætter vi 
kvalitet højt. Derfor produceres IBF produk-
ter med 2-Lagsbeton. Stenen støbes med 
et ekstra lag beton, som giver en tæt og 
fin overflade. Det betyder også, at stenen 
er mindre tilbøjelig til at modtage snavs og 
smuds.
Som et ekstra tiltag pakker vi vores fliser 
med AIR-brikker. Det medfører mindre  
fugt mellem fliserne og dermed færre kalk- 
udfældninger. Endvidere undgås også ridser 
i overfladen, når fliserne løftes af pallen.
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Naturgrå



OFTLINE er vores mest eksklusive  
produktserie, som anbefales til 
terrasser og som indendørs flise. 
SotfLine fremstilles med en teknik 
kaldet vådstøbning, og dette med- 
fører en helt ekstraordinær tæt og 
glat overflade, hvilket gør, at belæg-

ningen fremstår med et særligt eksklusivt look. 
For at lette vedligehold leveres SoftLine med en 
overfladebehandling fra vores fabrik. 

S
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Naturgrå

Naturgrå

Naturgrå



RENDLINE fliseserien er produceret 
med et granittilslag i toppen, så 
man får granittens rustikke udse-
ende og betonens styrke. 

TrendLine er overfladebehandlet fra 
fabrikken, så vedligehold forenkles. 

TrendLine er en smuk og stærk flisebelægning.

T
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Sort flammet



LISER SORT ”PLUS” er ”2-Lags-
beton” fliser, som er produceret 
med gennemfarvet sort beton, og 
desuden er tilført en specialcoating, 
som fremhæver den sorte farve og 
mindsker kalkudfældninger. Desuden 
er Fliser Sort ”Plus” mere smudsaf-

visende end traditionelle fliser, og er derved sikret 
en længere æstetisk levetid. En moderne flise, 
som matcher den minimalistiske stil godt, men 
som samtidig kan anvendes til de fleste hustyper. 
Fliser Sort ”Plus” anbefales til gangarealer, stier 
og terrasser.
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OLMEGAARDSTEN® er den originale 
belægningssten, der har et utal af 
anvendelsesmuligheder, når der skal 
anlægges ny terrasse eller indkørsel. 
En elegant og eksklusiv belægnings-
sten, som samtidig har et rustikt 
udseende i kraft af stenens slåede 

kanter. Til serien hører et komplet tilbehørpro-
gram, som giver et utal af anvendelsesmuligheder 
og kombinationer. Holmegaardstenen fås i mange 
smukke farvevarianter og størrelser.

H

8 Holmegaardsten®, grå

Holmegaardsten®, sort

Holmegaardsten® kvadrat, gråmix



QUARELINE® er sammen med 
MINI SQUARELINE® en klassisk 
flisebelægning inspireret af de 
smukke italienske torve og piaz-
za’er. Man opnår en yderst elegant 
virkning ved at kombinere fliserne 
med kopsten, som placeres i den 

store flises 4 hjørner. Resultatet er enkelt og 
stilfuldt.

SKIFERPRÆG flisen leder tankerne hen på kløvet 
naturskifer. Med lysets indvirkning tilføjes en fin 
effekt, der giver en ekstra dimension til flisebe-
lægningen. 

S
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SquareLine®, grå og sort



LISER er altid et godt valg til terras-
ser, stier og lignende. En trend lige 
nu er større fliser, som giver spæn-
dende visuelle muligheder og først 
og fremmest roligere og enklere 
flader. Flisen er også velegnet til at 
kombinere med andre produkter 

såsom betonbrosten eller granit. Når man kombi-
nerer med anden belægning, får man et eksklusivt 
udseende og spil mellem materialerne.

F
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Fliser, grå

Fliser, grå
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Fliser, grå

Fliser, grå

Fliser, sort

Fliser, grå



ORDURFLISER er udformet 
som de gamle granitkvadrer.  
Med kanternes affasning og 
flisernes aflange format fås 
et svellelignende udtryk, og er 
med sine forskellige formater 
meget anvendelig som terras-

sebelægning. Bordurfliser er velegnede som 
trædefliser og til at lave markeringer i arealer 
med andre belægninger.

B

Bordurfliser, siena

Bordurfliser, siena

Bordurfliser, siena12



TRUKTUR er en spændende type 
betonflise, som er fremstillet ved 
vådstøbning, hvilket giver en tæt 
overflade med en smuk prægning.
Fliserne fås i såvel kvadratiske, rek-
tangulære som cirkelfliser, der giver 
mulighed for spændende lægge-

mønstre. Strukturflisen passer fint til det sydland-
ske- og det traditionelle danske hus. 

 

S

Struktur, naturgrå

Struktur, lys sand

Struktur, lys sand 13



YBROSTEN er kendetegnet 
ved en speciel affasning med 
prægning på kant og sider, 
som giver et anderledes rustikt 
præg, som minder om gamle 
brosten. Nybrosten kan an-
vendes til terrasser, indkørsler 

eller gangarealer.  

HOLLÆNDERSTEN er med dens enkle ud-
formning en klassiker, som med sit tidløse 
design gør den velegnet til alle former for 
byggeri. Fælles for både Nybrosten og Hol-
lændersten er at de fortrinsvis anvendes til 
terrasser, indkørsler og gangarealer.

N
Hollændersten, grå

Nybrosten, sort

Nybrosten, sort
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ONDESTEN er en enkel og tid-
løs belægningssten. Stenene 
leveres i det meget populære 
format 14 x 21 cm, der giver 
mange mulige lægningsmøn-
stre. Bondesten kombinerer et 
tidløst design med en nem og 

økonomisk nedlægning. Benyttes primært til 
terrasser, gangarealer eller indkørsler.

KLOSTERSTEN TEK består af 5 forskellige 
formater, og er støbt med granittilslag i 
toppen af belægningen. En efterfølgende 
kuglehærdning af overfladen fremhæver 
naturmaterialernes egen farve og struktur.

B

Klostersten Tek, solith

Bondesten, grå

Bondesten, grå / sort
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Classico, grå

ETONKLINKE M23 er meget 
bredt anvendelig. Er som det 
eneste belægningsprodukt 
støbt på højkant, hvorved der 
forekommer en fin overflade-
struktur i bund og top. Den får 
teglklinkens levende udseende 

og betonens fordele, hvilket giver stor ensar-
tethed og nøjagtighed i overfladen, kanter og 
mål. Den skarpkantede klinke giver en jævn 
og rengøringsvenlig belægning. 

CLASSICO er et populært system, hvor kun 
fantasien sætter grænser. En let og hånd-
terbar sten, som kan bruges i utallige former 
for belægningsopgaver. 

 

B

Betonklinke M23, grå og sort

Betonklinke M23, grå16



ATIK er en eksklusiv flise, hvor 
man har kombineret farverne 
sort og siena, hvilket giver et 
levende look, som kan minde 
om 70’ernes batiktryk. Den 
specielle produktionsproces 
fremkalder en særlig fordeling 

af farverne, hvilket giver hver enkel flise et 
unikt udseende.

KVADRAT udlægges i 40 cm kvadratmodul. 
Fliserne fås i flere farvekombinationer, der 
sammen med linjerne i kvadraterne skaber 
en eksklusiv belægning. Farverne og pro-
duktets rene linjer giver et flot samspil med 
forskellig arkitektur. 

 

B
Batik

Kvadrat, sort, grå & siena
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PEJLBASSINER bliver ofte 
fantastisk flotte og næsten 
magiske elementer i haven. 
Bassinet er nemt at holde og 
giver en flot levende effekt, når 
den blå himmel og jagende 
skyer spejler sig sammen med 

havens planter. Spejlbassinet er produceret 
i fiberbeton, som er et robust og slidstærkt 
materiale, der har en tæt fin struktur, som 
sammen med epoxybelægningen giver en 
flot og glat overflade.
 

S
Spejlbassin, antracit

Spejlbassin, antracit
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OLDATERFLISER er et flot valg 
som terrasseflise. Trenden 
er lige nu at anvende store 
fliser, hvilket giver spændende 
visuelle muligheder - og først 
og fremmest et roligere og 
enklere look til terrassen. 

Soldaterfliser tåler trafik, og de kan derfor 
også bruges til parkering og som gangfliser i 
arealer med græsarmerede belægninger. 

S

Soldaterfliser, grå

Soldaterfliser, grå

Soldaterfliser, grå 19



MARTBLOKKE er murblokke 
fremstillet med rustik facade, 
således at muren fremstår 
med et råt look. Blokkens 
specielle udformning sikrer en 
stabil mur, hvor blokkene ikke 
forskydes i forhold til hinanden 

- samt en nem og hurtig opsætning. Anven- 
des til opbygning af mindre støttemure, ha-
vemure eller blomsterkummer og højbede.

FLEXBLOKKE har en flot rustik 
facade, og monteres ved hjælp 
af medfølgende plastklodser, 
som giver en god låsevirkning.
Anvendes til opbygning af 
mindre støttemure eller frit-
stående mure samt blomster-
kummer o.lign. Flexblokkens 
udformning gør den specielt 
egnet til kurvede mure. 

S
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Flexblokke, sort

Smartblokke, gråFlexblokke, sort



ARKLINE er en moderne 
støttemur, som giver haven et 
enkelt og stramt look - og en 
elegant løsning, hvis du ønsker 
at give din have et personligt 
præg. Muren er nem og hurtig 
at sætte.

DANBLOKKE er en meget enkel og harmonisk 
støtte- og støjmursblok, der kan anvendes 
til høje mure. Hver enkelt blok har en stor 
affasning, der giver muren et smukt finish.
Blokken kan anvendes til både åbne og luk-
kede mure, samt kurvede mure. 

DANBLOKKE EKSKLUSIV er en videreudvikling 
af den kendte Danblok, som nu leveres med 
knækket facade.

P
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ParkLine, grå

ParkLine, gråDanblokke Eksklusiv, grå

Danblokke, grå



LANTESTEN TYPE 8 giver med 
sin udformning mulighed for 
mange forskellige opbyg-
ningsmåder i lige såvel som 
kurvede linjer. Plantesten Type 
8 støttemur kan også benyttes 
som enkeltstående plante-  

eller blomsterkumme, som dekorativ have-
søjle med planter eller som afskærmnings-
element.

P

Easyblokke, grå

EASYBLOKKE er en rustik støttemur, 
som er udviklet med en indbygget 
låsetap. Når den nederste række er 
sat, skal blokkene blot stables. 

SF-HAVEMURSTEN® er udviklet spe-
cielt for at give stabile støttemure. 
Stenenes udformning bevirker, at det 
er simpelt at indbygge stenen og få 
en æstetisk attraktiv støttemur.

22

Plantesten Type 8, sort Easyblokke, grå

SF-Havemursten®, grå



B MURELEMENTER er et unikt 
og speciel udformet murele-
ment med en flot og glat over-
flade. Det har et enkelt udtryk 
og er meget anvendeligt i det 
moderne byggeri.

SKALA MURBLOK er en enkel og klassisk 
støttemursblok, der kan anvendes til såvel 
fritstående mur som støttemur. Blokkenes 
enkle facade giver muren et roligt og harmo-
nisk udseende, der gør den klassisk.

NORDICSERIEN plantekummer er dekorative 
og fine at anvende på terrassen. Kan også 
med fordel bruges til at etablere små grønne 
oaser.  Kummerne er robuste og kræver 
minimum af vedligeholdelse.

2
2B Murelementer, grå2B Murelementer, grå

Skala murblok

Nordicserien
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Flisestørrelse 20x20 cm 30x30 cm 40x40 cm

Fuge 8 mm 3,4 kg 2,6 kg 1,7 kg

Fuge 10 mm 4,3 kg 3,2 kg 2,1 kg

Ved fugedybde 30 mm.

Den sidste, 
men vigtigste 
finish
IBF Fugesand er den sidste finish, der fuldender din 
belægning. Fugesandet har den korrekte kornsam-
mensætning, som betyder, at fugen er ekstra stærk 
og virker ukrudtshæmmende. 

Eksempel på forbrug:

Ja, dine fliser 
skal renses
IBF Tag- & Fliserens er et yderst effektiv rengø- 
ringsmiddel, som er nemt at bruge. Virker kemisk 
rensende og er velegnet til at fjerne smuds, snavs 
og fedt fra hårde overflader, såsom tagsten, fliser og 
belægningssten. Allerede efter 1 vask er dine fliser 
som nye. 

Forbrug: Dunk á 5 liter rækker til  ca. 40 m².

Smuds- og 
vandafvisende 
imprægnering
Romex Universal Imprægnering anvendes til 
smuds- og vandafvisende imprægnering på f.eks.  
SoftLine og Struktur fliser.  
Imprægnering udføres inden fugning. Både til in-
dendørs og udendørs brug. 

Vejledende forbrug: 1 liter til 6-8 m². 

Den nemme
hårde fuge
Rompox® belægningsfugemørtel er en hård fuge, 
hvilket gør den vedligeholdelsesfri. Fugen gør 
belægningen stabil at gå på - og er derudover 
vandgennemtrængelig. Fugen er nem at renholde. 
Beregnet til gående trafik.

Eksempel på forbrug:

Tykkelse 5 cm 8 cm 10 cm

Belægningssten 14x21 2,9 kg/m² 4,6 kg/m² 5,7  kg/m²

Fliser 30x30 1,6 kg/m² 2,5 kg/m² 3,2 kg/m²

Fliser 40x40 1,2 kg/m² 1,9 kg/m² -



Den rigtige 
bundopbygning
Det er vigtigt, at underlaget og bærelaget er 
veludført og dimensioneret for den belast-
ning, belægningen skal udsættes for - og 
det behøver ikke være så svært.    INDKØRSEL        TERRASSE

2-5 mm
IBF Fugesand

2-4 cm IBF Afretningsgrus

12 cm IBF Stabilt grus

18 cm bundsikringssand
(kan udelades hvis underbunden er af sand/grus)

Bæredygtig bund, muld fjernet. 
Eventuelt dræn.

6-7 cm betonsten 2-5 mm
IBF Fugesand

2-4 cm IBF Afretningsgrus

10 cm IBF Stabilt grus

Bæredygtig bund, muld fjernet. 
Eventuelt dræn.

5-6 cm betonsten

Husk min. 2,5 cm/m fald på alle lag 
Læggevejledning se ibf.dk

Indkørsel Terrasse

Scan koden og se en udførlig video  
for korrekt bundopbygning.

  

Inden du går i gang... 
Inden du går i gang med dit nye projekt, så 
tjek lige denne liste:
•  Har du bestilt grus, hhv. stabilgrus og  
 afretningsgrus.

•  Tjek din ”værktøjskasse”, har du nu  
 også hvad du skal bruge?

•  Evt. leje af en pladevibrator, skære- 
 maskine eller stenklipper.

•  Tjek brochurer samt vejledninger og  
 anvisninger for korrekt anvendelse.

•  Kontroller leverancens beskaffenhed  
 og mængde inden ibrugtagning.
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Find inspiration til 
ny belægning på én 
af vores udstillinger
Hvis du har brug for at mærke og kigge lidt nærmere 
på vores mange varianter indenfor fliser og belæg-
ningssten - så besøg én af vores udstillinger i f.eks. 
IBF Aarhus, Hedehusene samt ved HUSET Middelfart. 
Du kan også se vores udstilling i dit lokale bygge- 
marked eller tømmerhandel.

IBF Aarhus
Flinthøj 1
8520 Lystrup

IBF Hedehusene
Beredskabsvej 12
2640 Hedehusene

HUSET 
Hindsgavl Alle 2
5500 Middelfart

Du kan også 
i ro og mag 
derhjemme...
- sidde og finde inspiration til ny 
belægning. For hvis du henter vores 
app IBF Tools via QR koden, 
får du adgang til alle vores 
brochurer og vejledninger.
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Vi passer godt 
på dine nye fliser
Når du modtager en palle fliser fra IBF - har 
vi lagt vores små hvide ”AIR brikker” i plast 
mellem hver enkelt flise. Det giver luft mel-
lem fliserne, hvilket forhindrer fugt, og det 
betyder dermed også færre kalkudfældnin-
ger. Endvidere undgås ridser i overfladen, når 
fliserne trækkes af pallen. 
”AIR nettet” som er viklet om hver palle, 
sørger for, at der er luftcirkulation i pallerne 
og dermed mindskes kalkudfældninger.
AIR-brikker og AIR-net benyttes ved fliser fra 
30x30 cm.

Vi holder øje 
med kvaliteten
For at opretholde den høje IBF kvalitet,  
udføres der i vores laboratorium ekstra  
kvalitetskontrol, i forhold til hvad standar-
den foreskriver. Det betyder, at vi hele tiden 
kan lave forbedringer og justeringer, hvis 
nødvendigt. Så vi er ikke bange for at påstå, 
at en IBF belægningssten eller flise står for 
kvalitet og holdbarhed.

2-Lagsbeton er 
din sikkerhed for 
kvalitet
IBF produkter produceres med 2-Lagsbeton. 
Stenen støbes med et ekstra lag beton, som 
giver en tæt og fin overflade. Det betyder 
også, at stenen er mindre tilbøjelig til at 
modtage snavs og smuds. 



Format: 14 x 21 cm

Tykkelse: 14 cm

Forbrug pr. lb. m. 4,7 / 7,1 / 4,7 stk.

Farve: Grå, gråmix, sort, rødmix, brunmix, paris, 
gyldenmix, gyldenr

Se øvrige specialsten i Holmegaardsten® brochure på ibf.dk / IBF Tools.

Format: 14 x 21 / 14 x 10,5 cm

Tykkelse: 5,5 / 7 cm

Forbrug pr. m2: 34 / 68 stk.

Farve: Grå, gråmix, sort, rødmix, brunmix, paris, 
gyldenmix, gylden

21

 14

5,5/7

10,5

14

5,5/7

Format: 28 x 28 / 21 x 28 / 14 x 28 cm

Tykkelse: 7 cm

Forbrug pr. m2: 12,7 /  17 / 25,5 stk.

Farve: Grå, gråmix, sort, paris, gyldenmixris, 
goldmix

28

28

7

28

14

7

28

21

7

Holmegaardsten® Normalsten/ Halve

Holmegaardsten® Kvadrat stor/Mega/Makro

IBF Fliser leveres som standard med 
affasede kanter og fugeknaster. 
Enkelte typer kan efter ordre leveres 
med skarpe kanter. For at undgå 
kantafskalninger skal de håndteres 
forsigtigt og udlægges omhyggeligt.
Fliser lægges på modulmål med en 
fugebredde på 2-6 mm uden beton-
kontakt. Mere info på ibf.dk eller på 
vores app: IBF Tools.
Du kan scanne og hente 
IBF Tools her.
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Grå

Brunmix

Gråmix

Paris

Antracit

Gyldenmix

Rødmix

Gylden

14

21
14

14

21

14

7

10

Holmegaardsten® Kantblokke

Farver



Format Tykkelse Farve

14 x 10,5 cm 8 cm Solith

14 x 14 cm 8 cm Solith

14 x 17,5 cm 8 cm Solith

14 x 21 cm 8 cm Solith

14 x 24,5 cm 8 cm Solith

Sælges kun i hele paller.

Klostersten Tek

Normalsten nr. 1 og nr. 2

Format: 11,8 x 17,5 / 11,8 x 11,8 cm

Tykkelse: 7 cm

Forbrug pr. m2: 49 / 72 stk.

Farve: Grå, brun, sort

7

17,5
11,8 11,811,8

7

Normalsten

Format: 11,5 x 23 cm

Tykkelse: 6,5 cm

Forbrug pr. m2: 38 stk.

Farve: Grå, sort, gul teglmix, siena

23 11,5

6,5

14
14

8

8

14
24,5

8

14
21

8

14
17,5

8

1410,5

Normalsten / Halve / Kantblokke

Format: 14 x 21 / 14 x 10,5 / 14 x 21 cm

Tykkelse: 5,5 / 14 cm

Forbrug pr. m2 / pr. lb. m.: 34 / 68 / 4,7 stk.

Farve: Grå, gråmix, sort

Normalsten / Halve / Makro

Format: 14,5 x 21,5  / 14,5 x 10,8 / 21,5 x 29 cm

Tykkelse: 6 cm

Forbrug pr. m2: 32 / 64 / 16 stk.

Farve: Grå, gråmix, sort, rødmix

5,5

14
21

5,5

14
10,5 14

14
21

Bondesten Nybrosten

Bredde

Længde

21,5

14,5
Bredde

Længde

14,5

6

21,5
Bredde

Længde

21,5

14,5
Bredde

Længde

14,5

6

10,8
6

21,5 29

Normalsten / Halve 

Format: 10 x 20 / 10 x 10 cm

Tykkelse: 6 cm / 6 cm

Forbrug pr. m2: 50 / 100 stk.

Farve: Grå, sort

6

10
20

6

1010

Hollændersten

29

Classico Betonklinke M23 
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5/6/8

40
20

5/6/8

4040

5/6/8

60
40

5/8

Format Tykkelse Forbrug ca. pr. m2 Farve

25 x 25 cm 5 / 6 / 8 cm 16 stk. Grå

25 x 50 cm 5 / 6 / 8 cm 8 stk. Grå

50 x 50 cm 5 / 6 / 8 / 10 cm 4 stk. Grå, sort

2525

5/6/8

50
25

5/6/8

5050

5/6/
8/10

30
60

60

Format Tykkelse Forbrug ca. pr. m2 Farve:

15 x 15 cm 5 / 6 / 8 cm 44,4 stk. Grå

15 x 30 cm 5 / 6 / 8 / 10 cm 22,2 stk. Grå

30 x 30 cm 5 / 6 / 8 / 10 cm 11,1 stk. Grå, sort, siena

30 x 60 cm 6 / 8 / 10 cm 5,5 stk. Grå, sort, siena

60 x 60 cm 6 / 8 / 10 cm 2,8 stk. Grå, sort, siena

1515

5/6/8

30
15

5/6/
8/10

3030

5/6/
8/10

60
6030 60

6/8/10
   6/8/10

Fliser Modul 30

Fliser Modul 40

Fliser Modul 50

30

Format Tykkelse Forbrug ca. pr. m2 Farve:

20 x 20 cm 5 / 6 / 8 cm 25 stk. Grå

20 x 40 cm 5 / 6 / 8 cm 12,5 stk. Grå

40 x 40 cm 5 / 6 / 8 cm 6,25 stk. Grå, sort

40 x 60 cm 5 / 8 cm 4,2 stk. Grå

2020

5/6/8

40
20

5/6/8

4040

5/6/8

60
40

5/8



Format 30 x 30 / 30 x 60 / 60 x 60 cm

Tykkelse: 6 cm

Forbrug pr. m2: 11,1 / 5,5 / 2,8 stk.

Farve: Sort

Fliser Sort ”Plus” leveres overfladebehandlet med specialcoating.

3030

6

60

6060

30

6

6

80

Format 40,5x40,5 / 40,5x60,5 / 40,5x80,5 / 60,5x60,5 cm

Tykkelse: 4 cm

Forbrug pr. m2: 6,25 / 4,2 / 3,1 / 2,8  stk.

Farve:: Sort flammet

TrendLine leveres overfladebehandlet.

40,5

60,5
80,5

60,5

4
4

4

4

40,5

60,5
40,5

40,5

Fliser Sort ”Plus” TrendLine

Variant Format Tykkelse Forbrug pr. m2 Farve

Normalflise 50 x 50 cm 6 cm 4 stk. Grå

Diagonalflise 50 x 50 cm 6 cm 8 stk. Grå

Kopsten 10 x 10 cm 6 cm 4 stk. Rød, sort

Normalflise (Mini SquareLine®) 30 x 30 cm 6 cm 11,1 stk. Grå

Diagonalflise (Mini SquareLine®) 30 x 30 cm 6 cm 22 stk. Grå

Kopsten (Mini SquareLine®) 6 x 6 cm 6 cm 11,1 stk. Rød, sort

6

6

10 10

6

50 50
30/50

30/50

6

6

6

6

6

50 50

6

30 30

50

50

50

50

10 10

6

6 6

25

50

6

6

6

6

6

50 50

6

30 30

50

50

50

50

10 10

6

6 6

25

50

6

6

6

6

6

50 50

6

30 30

50

50

50

50

10 10

6

6 6

25

50

6

6

6

6

6

50 50

6

30 30

50

50

50

50

10 10

6

6 6

25

50

SquareLine® / Mini SquareLine®

Format Tykkelse Forbrug pr. m2 Farve

30 x 30 cm 10 cm 11,1 stk. Grå

30 x 45 cm 10 cm 7,4 stk. Grå

30 x 60 cm 10 cm 5,5 stk. Grå

30 x 90 cm 10 cm 3,7 stk. Grå

30 x 120 cm 10 cm 2,8 stk. Grå

6030 45

1010 10

3030 30 90 30

10

120 30

10
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Bordurfliser



 
Variant Format Tykkelse

Forbrug 
pr. m2 Farve

Normalflise 30 x 30 cm 6 cm 6,25 stk. Grå, sort, siena

Bånd 10 x 30 cm 6 cm 12,5 stk. Grå, sort, gylden

Kopsten 10 x 10 cm 6 cm 6,25 stk. Grå, sort

6

10

30

6

10
10

6

30

30

Kvadrat

Format: 30 x 30 / 30 x 60 cm

Tykkelse: 6 cm

Forbrug pr. m2: 11,1 / 5,5 stk.

Farve: Grå, sort

3030

6

60

30

6

Skiferpræg

Format 40 x 60 / 60 x 60 cm / Trappetrin: 60 x 30 cm

Tykkelse: 4 cm / trappetrin 18 cm

Forbrug pr. m2: 4,2 / 2,8 stk. 

Farve: Naturgrå, lys sand

40

4 60

4 60

60

18
60

30

SoftLine

Format Tykkelse Forbrug pr. m2 Farve

45 x 90 cm 8 / 10 cm 2,5 stk. Grå

60 x 90 cm 8 cm 1,85 stk. Grå

60 x 120 / 90 x 120 cm 10 cm 1,4 / 0,95 stk. Grå

90 x 90 cm 8 / 10 cm 1,25 stk. Grå

120
60/90

      10

9090

   8/10

90
45

8/10
9060

8
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Soldaterfliser



Spejlbassiner Kantafgrænsning

Format: 50 x 50 x 50 / 100 x 50 x 50 / 200 x 50 x 50 cm

Indvendig mål: 36 x 36 x 43 / 86 x 36 x 43 / 186 x 36 x 43 cm 

Vægt ca. kg/stk.: 187 / 324 / 558 kg

Farve: Grå, sort

Plantekummer Nordicserien

3 x3 meter cirkel

Tykkelse: 4 cm Farve: Lys sand

Type Vægt pr. stk. Type Vægt pr. stk.

Type 1: 26 kg Type 5: 33 kg

Type 2: 18 kg Type 6: 22 kg

Type 3: 24 kg Type 7: 14 kg

Type 4: 22 kg

Format: 30 x 30 / 30 x 60 / 60 x 60 cm

Tykkelse: 4 cm

Forbrug pr. m2: 11,1 / 5,5 / 2,8 stk.

Farve: Naturgrå, lys sand

4
60 6060

30

30 30

1
2

3

45 7 6

300

300

60
4

60
4

Struktur Struktur Cirkelfliser
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Type Format Vægt pr. stk. Farve

Type 1 140 x 180 cm 300 kg Antracit

Type 2 140 x 280 cm 400 kg Antracit

Type 3 140 x380 cm 500 kg Antracit

Type 4 140 x 480 cm 600 kg Antracit

Havekantsten rund overkant 6 x 20 x 50 cm

Havekantsten skrå forkant 4,5/6 x 25 x 50 cm

Kantningssten 10 x 17,5 x 30 / 10 x 17,5 x 60 /  
10 x 17,5/19,5 x 60 / 10 x 30 x 60 cm

Albertlundkansten  
vandret overside

15 x 15 x 60 / 15 x 20 x 60  /  
15 x 30 x 60 cm

Albertslundkantsten  
skrå overside

15 x 15/20 x 60 cm

180 / 280
380 / 480

140

50 50 50

50 50
5050 100

200



Hjørneelementer * - T5, T4, T3, T2 og T1

Format: B x 26,8 cm

Bredde, B: 49,5 / 39,5 / 54,5 / 44,5 / 59 cm

Højde: 17 cm

Farve: Grå

* Kan kun benyttes ved 17,6 cm indrykning (10° hældning)

1
2

3

45 7 6

B

17

26,8

Normalsten

Format: 25 x 33 / 25 x 34 cm

Højde 17 cm

Forbrug pr. m2: 16 stk. (åben mur) / 24 stk. (lukket mur)

Farve: Grå, sort

17

25
33

17

25
34

1
2

3

45 7 6

B

17

26,8

Danblokke DanblokkeDanblokke Eksklusiv Danblokke Eksklusiv

Danblokke / Danblokke Eksklusiv Danblokke / Danblokke Eksklusiv

Normalsten / Afdækning

Format: 18/13 x 18 x 15 cm

Forbrug pr. m2: 22 stk. (åben mur) /28 stk. (lukket mur) 

Farve: Grå, sort

Normalsten / Afdækning

Format: 60 x 30 x 10 cm

Forbrug pr. m2: 16,6 stk. 

Udfyldning: 10,6 liter pr. blok

Farve: Grå

Normalsten / Afdækning

Format: 14/21 x 21 x 14 cm

Forbrug pr. m2: 34 stk. (åben mur ) / 41 stk. (lukket mur)

Farve: Grå, sort

14

21

14

21

14

21

14

21

14 14

14 14

21 2121 21

Format: 50 x 25 cm

Tykkelse: 15 cm

Forbrug m2: 13 stk.

Udfyldning: 5 liter pr. blok

Farve: Grå, sort

50

25

15

Easyblokke

Flexblokke

Skala Murblokke

Plantesten Type 8

34

25

50

15



Normalelement / Hjørneelement / Afdækning

Format: 50 x 20 cm

Tykkelse: 13 cm

Forbrug pr. m2: 15,4 stk.

Farve: Grå

13 13

13

50 50

50

20 20

20

Normalelement / Radius / Hjørneelement / Afdækning

Format: 25 x 21,3 / 25/23 x 21,3 / 25 x 12,5 / 5 x 21,3 cm

Tykkelse: 6 / 12,5 cm

Forbrug pr. m2: 32 stk. (lukket mur)  / 22 stk. (åben mur)

Farve: Grå, sort

21,3

21,3

21,3

21,3

12,5

12,512,5

6

25

25

50

2B Murelementer Smartblokke

Variant Højde Længde Bredde Vægt pr. stk. Antal stk. pr. lb.m.

Støttemur 40 / 80 / 120 / 160 cm 200 cm 30 / 45 / 70 / 95 cm 271 / 559 / 875 / 1.400 kg 0,5 stk.

Hjørne indvendig 80 / 80 / 120 / 160 cm 80 cm 45 / 45 / 80 / 95 cm 311 / 497 / 800  / 990 kg -

Hjørne udvendig 40 / 80 / 120 / 160 cm 80 cm 45 / 45 / 80 / 95 cm 216 / 378 / 545 / 700 kg -

40/
80/
120/
160

200

30/45/70/95

45/45/80/120

40/
80/
120/
160

40/
80/
120/
160

80
8045/45/80/120

ParkLine Støttemur
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Type Format Tykkelse Farve

Normalelement 20x27 cm 10 cm Grå, gyldenbrun

Halve 10x27  cm 10  cm Grå, gyldenbrun

Afdækning 20x27  cm 10 cm Grå, gyldenbrun

Hjørne 90°/10° 20x20 cm 10 cm Grå, gyldenbrun

Forbrug pr. m2: 50 stk. (lukket mur) / 33,3 stk. (åben mur)

27

20
10

27
27 20

20

1010

2010

10

SF-Havemursten®

25/23



Du finder os på ibf.dk og på: 


